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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ضد منهج السلف في الجرح والتعديلأصوالً ثالثين عاماً  قبل الحلبي يؤصل من

 .والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلمد هلل 
 :أما بعد

 ."كل السلفيني"فقد اطلعُت على مقال لعلي احلليب ُنشر يف منتديات ما يسمى زوراً بـ  
قبل –َوْفَق قواعد األَئ مة واحملّدثني  -اأَلمني-(علم اجلرح والتعديل ) أُلصول  تقريري الواضُح الـُمستبني "وانه عن 

 ".!سنواٍت ثالثني
 

 .خوافيهظواهره و فرأيُت أنه ال بد من التعليق عليه وبيان ما يف 
 .ومن اهلل أسأل العون والتوفيق والسداد 
 

ُرتبِّص ني !( إخواننا)بعُض  -!ومَ الي–مث يأِت   : "قال احلليب
–؛ ل يَـْنُسُبوا إيلَّ -هداُهم اهللُ َربُّ العامل ني-الُغالة  امل

َلَْ  -!هم طاروا هبا وطّّيوها-وكلمٍة عِّنِّ ! َلَْ يـَْفَهُموَها -!قلتها يف جملٍس علمي  –وبناًء على عبارٍة م ِّنِّ  -تعّدياً وافرتاءً 
 !!الك تاب  والسُّنَّة  على ع ْلم  اجَلرْح  والتَّعديلأِّنِّ أنف ي دالئَل : -!يـَُعوها

 ".!!وَل َيسنح يل على خيال!َل خيطر يل على بال ! باطٌل م ن التـََّقوُّل والتَّقويل -كلُّه-وهذا
 

 :أقول
 .من هذا التالعب والتكذيب للصادقني ورميهم بالغلو -وما أظن ذلكإن كنَت ختشاه -اتق اهلل  -1

  ،"علــم اجلــرح والتعــديل ال هــو مولــود يف أدلــة الكتــاب وال يف أدلــة الســنة: "بــاحلرو وبصــوتكفأنــت الــذي قلــَت 
بــل إنــه  :إنــه خطــأ لففــي، فقــال لــك ربيــع :هبــذا عنــد ربيــع و ــّيه، مث قلــَت مهونــاً مــن جلــأن هــذا ا طــب اجللــل واعرتفــتَ 

 .لوهري، فأصررَت على أنه لففي

 .بار الثقات، وعلى أخمث كم هوجلَت على اجلرح املفسر -2

 : ع أهل الضاللبدِّ  ّيك قال حمارباً ملن يُ  نْ ومَ  -3

 ".ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد ال يسعهم أن يخالفوه "
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 .إمجاع أهل العلم لقبول هذا اجلرح فاجلرتطتَ 

 .املخرتعأيها سبقك إىل هذا  نْ ومَ 

 أخـدانكر كلمـة  ثائيـة سـباً، تلـك الكلمـة ا بيثـة الـا أطلقهـا بعـض  ّيك اجلرتط اتفاق العلمـاء العتبـا نْ ومَ  -4
 ؟؟االجلرتاط املو ل يف املكابرة والتمييع والتضييع سبقك إىل هذا نْ ، فمَ -صلى اهلل عليه وسلم-على أصحاب رسول اهلل 

 ؟لقواعد احملدثني موهدمناوأة وهل ذاك وذاك تأصيل لعموم قواعد احملدثني أو أهنما 

اهلدم والتالعب تدَّعي اآلن أنك قد قّررَت أصول علم اجلرح والتعديل وفق قواعد األئمة واحملدثني قبل  ومع هذا
 سنوات ثالثني، فهل هذه الدعوى صحيحة، أو هي خاطئة كاذبة قبيحة؟

 .سّيى القارئ مآل يف هذه الدعوى العريضة 

 .أعتقد أنه ال يولد لك نفّي يف التالعب والتلون

املطبــوع -(141-133ص)« مــنها السَّـَلل الصَّــاص يف أصـول النَّقــد واجلـرح والنَّصــائح»ويف كتـا   ": قـال احللــيب
 ".بياٌن ُمفصَّل، وجَلرٌْح ُمؤصَّل ، وتأييٌد أمثل ، وتقريٌر أطول -قبل سنوات

إمنــا هــو مــنها ا لــل الطــاص، وهـــو إمنــا اســتهدفَت بــه الفــل والشــغب علــى مــنها الســـلل  هــذا كتابــك  :أقووول
 .الصاص

 .أمحد بازمول ما فيه من األباطيل، فأصررَت على هذه األباطيل كما هو جلأن أهل األهواء الدكتور وقد بنّيَ 

 ه يف جلــريل لـك معــروو، فبــنّيَ والتأصــيل الباطـل يف تقريــر لـك ســ لتَ تقيــأت هـذه الفتنــة وقبـل هــذا املـنها الباطــل 
 .ح لتستمر يف ختبطاتك يف ظلمات الباطل واجلهلتلك النصائ تَ ضالالتك أحد السلفيني ناصحاً لك، فرفض

-"ثــالر رســائل يف علــوم احلــدي "نــ َّ كالمــي يف مقدمــة كتــا  -رعــاكم اهلل ، ووّفقكــم-وهــاكم : "قــال احللــيب
 .-يُطبع طبعة لديدة-حبمد اهلل-وهو اآلن-!قبل ثالثني عاماً -األردنية-(الزرقاء)املطبوع يف مدينة 

 :قلتُ 
 :ا وتطورهـانشأهت، علوم احلدي " 
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ـــُمتفحُِّ ، والنــاظُر املــدقِّقُ  ــَة لعلــوم احلــدي  والروايــة ونقــل األخبــار : ُيالحــُ  الباحــُ  ال أّن األســَس واألركــاَن اهلامَّ
 .-صلى اهلل عليه وسلم–، ويف سنَّة نبيِّه -سبحانه وتعاىل-مذكورٌة يف كتاب اهلل  

ٌق ب َنبٍأ فـََتبَـيـَُّنوايَا أيُّها الَّ }: –سبحانه–فقد لاء يف كتاب اهلل  -1  [.6: احل رات]{ذ يَن آَمُنوا إ ْن َلاءَُكْم فَاس 
 (.فـََتثَبَُّتوا: )... ويف قراءة محزَة والكسائي

َنضَّـر اهللُ امــَرءاً  ـَع منـا جلــيئاً فبّلغـه كمـا  عــه، ": قولُـه -صـّلى اهللُ عليـه وســلَّم-يف ُسـّنة رســول اهلل -وجلـبيُه ذلـك 
 ."... أوعى من سامع فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ 

 ."... إذا َحدَّثُتكم حديثاً، فال تزيُدنَّ َعَليَّ ": قولُه -صّلى اهللُ عليه وسلَّم-وصحَّ عنه 
 .""َمن َحدَّر عِّنِّ حبدي  يُرى أنه كذٌب؛ فهو أحُد الكاذ بـَنْي  ": -عليه السالم-ومثُله قولُه 

 

 : أقول
ُتفحِّ  وال بالناظر -1

 .، وسيعلم القارئ أنك مهول ممخرقاملدقِّق لكنك لسَت بالباح  امل
وضـد  ،وال قمـا قـرره العلمـاء بيانـاً ملعناهـا ، بـل عملـَت بضـد معناهـا ، تعمل قمقتضى هذه اآليـة الكر ـةولذا َل -2

 .ما قرره العلماء يف بيان معناها
 .يفيد أنه جيب التثّبت من أخبار الفاسقنيفمنطوقها 
، وعلــى هــذا علمــاء وعلــى رأســهم الصــحابة الكــرام ،التثّبــت يف أخبــار الثقــاتدل علــى أنــه ال يشــرع يــ ومفهومهــا

 .السنة
 .-صلى اهلل عليه وسلم-قما فيهم أصحاب رسول اهلل  ،ثقاتالوأنت أكثرَت من التشكيك يف أخبار 

وال .. لكـم أْن تسـمعوا منّـا أَلَــْم يَـْأن   : "ودعوَت إىل التثّبت من أخبارهم، ولعلَت هذا الدمار حموراً ملقالك الفاَل املفلـم 
 ..".بالسماع عّنا)!( َتكتفوا 

 
عَت دائــرة هــذا التشــكيك ، مث وّســثقــاتأنــه ال بــد مــن التثبّــت مــن أخبــار ال ونقلــَت وقــررَت يف املقــال املــذكور آنفــاً 

 .(1)وأجلعرَت الناس أن هذا أدب نبوي -صلى اهلل عليه وسلم-حىت أدخلَت فيها أخبار أصحاب حممد 
 .ان ال ح ة لك فيهما على التثّبت من أخبار الثقات األمناءيثان اآلخر احلد -3

 .من الكذب عليه -صلى اهلل عليه وسلم-حتذير من النيب  وإمنا فيهما
 .وليس فيهما ح  على التثّبت من أخبار الصحابة وال من أخبار الثقات 
 

                                                 
 .املشار إليهفما بعدها من مقال احلليب ( 2ص)انفر  - 1
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مبـدأُ التثبُّـت يف أخـذ  األخبـار ، وكيفيـُة ضـبطها ففي هذه اآلية  الكر ة، وهذه األحاديـ   الصـحيحة  : "قال احلليب
 ."باالنتباه هلا، وَوْعُيها، والتدقيُق يف نقل ها لآلَخرين، واحلرُص على التأكُّد من املرويَّات دومنا زيادة وال نقصان

 
 : أقول

 .وفق قواعد احملدثني ، ويدَّعي باطالً أن تأصيلهأصول اجلرح والتعديلما يصادم قبل ثالثني عاماً  احلليب قد قررل
 : يقولها هو ف ،قواعد احملدثني واحلق والواقع أن تأصيله خيالل

ففي هذه اآلية  الكر ة، وهذه األحادي   الصحيحة مبدأُ التثبُّت يف أخذ  األخبار ، وكيفيـُة ضـبطها باالنتبـاه هلـا،  "
 ."املرويَّات دومنا زيادة وال نقصان وَوْعُيها، والتدقيُق يف نقل ها لآلَخرين، واحلرُص على التأكُّد من

 
 : أقول

 فـال حتملهـا مـا ال ،الثقـات األثبـات ة وال يف األحادي  الصحيحة مشروعية التثّبت من أخبارليس يف اآلية الكر 
 .حتتمل

 ."َنضَّر اهللُ امَرءاً  َع منا جليئاً فبّلغه كما  عه، فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ أوعى من سامع  "وحدي  
صـلى اهلل - ه دعاء وح  للصحابة والثقات األثبات من أمته أن يبلِّغوا عنه مـا جلـرعه اهلل وأوحـاه إىل رسـولهإمنا في
-يـدل علـى ثقتـه يف أصـحابه  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-من النصوص القرآنية واألحادي  النبوية، وهذا منه  -عليه وسلم

، وأهنــم لــديرون أن يبلِّغــوا مــا  عــوه منــه كمــا  عــوه، وقــد  واعتقــاده فــيهم أهنــم ثقــات أمنــاء ضــابطون -رضــوان اهلل علــيهم
 .كانوا واحلمد هلل كما اعتقده فيهم، فبّلغوا عنه القرآن والسنة على أكمل ولوه التبليغ

ثُوا َعــْن بَــِّن  إ ْســرَائ يَل َواَل َحــ : "-صــلى اهلل عليــه وســلم-ومثــل هــذا احلــدي  قولــه  رََج َوَمــْن  بـَلِّغُــوا َعــِّنِّ َولَــْو آيَــًة َوَحــدِّ
ًدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه م ْن النَّار    .(1)"َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ

ألصـحابه علـى التبليـغ الـدقيق عنـه وحتـذير جلـديد  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-فهذا احلدي  فيه ح  من رسول اهلل 
 .من الكذب

يــدري أحــدهم، فعــن عبــد اهلل بــن فكــانوا لتقــواهم جلــديدي ا ــوو واحلــذر مــن الوقــوع يف الكــذب مــن حيــ  ال 
َكَمـا ُحَـدُِّر فُـاَلٌن   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسـلَّمَ -قـُْلُت ل لزُّبـَّْي  إ ِّنِّ اَل َأْ َُعَك حُتَدُِّر َعْن َرُسول  اللَّه  : قال -رضي اهلل عنه-الزبّي 

ْعُتُه يَـ   .(2)"ُقوُل َمْن َكَذَب َعَليَّ فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه م ْن النَّار  َوُفاَلٌن قَاَل أََما إ ِّنِّ َلَْ أُفَار ْقُه َوَلك ْن  َ 

                                                 
 (.3461)حدي  " كتاب األنبياء"أخرله البخاري يف  - 1
حـــدي  " املقدمــة"، وابــن مالـــه يف (3611)أبــو داود حـــدي  ، و (166، 161/ 1)، وأمحـــد (111)حــدي  " كتــاب العلـــم"أخرلــه البخـــاري يف   - 2
 .و ّيهم( 36)
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َّ  ": -رضـي اهلل عنــه- قــال أنــس: وعـن عبــد العزيــز بــن صـهيب قــال َثُكْم َحــد يثًا َكث ــّيًا َأنَّ النَّــيب  إ نَّــُه لََيْمنَـُعــِّن  َأْن ُأَحـدِّ
 .(1)"َعَليَّ َكذ بًا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه م ْن النَّار   َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل َمْن تـََعمَّدَ 

يف كلمــــة،  ةهم كذبـــمـــن ألحـــد وْ رَ ْعـــســـنة نبـــيهم، وَل يُـ  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-وقـــد بلّـــغ أصـــحاب رســـول اهلل 
 .يف قبول أحادي  أخيه لثقة بعضهم ببعضمنهم  ال يتوقل أحدوملعرفتهم ويقينهم هبذا الواقع 

لقــوة ثقــتهم يف وحفــاوة هلــم بسحســان، كــانوا يتقبلــون أحاديــ  ســلفهم مــن الصــحابة بكــل ثقــة  وكــذلك التــابعون
، وال يعرفــون مــا يــدعو إليــه أهــل البــدع والضــالل مــن ولــوب التثّبــت يف أخبــار -صــلى اهلل عليــه وســلم-أصــحاب حممــد 
 .يغهالذين اصطفاهم اهلل لصحبة نبيه وحف  دينه وتبل -صلى اهلل عليه وسلم-أصحاب حممد 

الصـحابة مـن أخبـار ، بـل و املسكني يفهم من اآلية واألحادي  الصحيحة مبـدأ التثبّـت مـن أخبـار الثقـات احلليبف
 .األتقياء األثبات

وبـــني الثقـــات العـــدول الضـــابطني، بـــل وال بـــني الصـــحابة  واملتهمـــني والهـــولني ق بـــني الفســـاق والكـــذابنيفـــرِّ وال يُ  
 .األكرمني
مــن الكــذب علــى رب العــاملني، وعلــى رســوله الصــادق األمــني، وءــالل ملــنها الفقهــاء د يعــوهــذا الفهــم األرعــن  
 .واحملدثني
والتسـرت  ،جتاه أخبـار الثقـات لردهـاالباطلة الشروط واخرتاع ت يسّي على قواعد أهل البدع اجلاهلني يف التعنّ فهو  

 .بتلك الشروط الباطلة الا َل يشرعها اهلل وال رسوله
 

 
 : (2)ثالثني عاماً  قبل يبقال احلل -3
فقــد كــاَن الصــحابُة يـََتثَبَّتــون يف نقــل األخبــار : -صــلَّى اهللُ عليــه وســلَّم-، ورســوله  –تعــاىل–وامتثــاالً ألمــر اهلل   -"

ْدق  الناقل هلا، وَها ُهو َذا اإلماُم الذََّهيبُّ  رضَي اهللُ -بكٍر يقول يف ترمجة أ   -رمحه اهلل-وقـَُبوهلا، ال سيَّما إذا جلكُّوا يف ص 
 ."...وكان أوََّل َمن  احتاط يف قَبول  األخبار .. «: -عنهُ 

وهــو الــذي َســنَّ للُمحــدِّثني التثبُّــَت يف النقــل، ورقمــا كــان يتوقّــُل يف خــ  ... ": وقــال يف ترمجــة عمــر بــن ا طــاب
 ."...الواحد  إذا ارتاب 

ــن رســول  اهلل كنــُت إذا : ، قــال-رضــَي اهللُ عنــهُ -وقــد ثبــَت عــن علــي   حــديثاً؛  -صــلَّى اهللُ عليــه وســلَّم- عــُت م 
ُتُه، وإنَّ أبا بكـٍر  قـْ -حـدثِّن  -رضـَي اهللُ عنـهُ -نفعِّن اهللُ قما جلاَء منه، فسذا حّدثِّن عنه  ّيُه استحلفُته، فسذا َحَلَل يل َصدَّ

 ....أنه قال  -وصدق أبو بكر
                                                 

 (.2)حدي  " املقدمة"، ومسلم يف (111)حدي  " العلم"متفق عليه، أخرله البخاري يف   - 1
 .كما يدَّعي، والعهدة عليه  - 2
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 ..".وهكذا كان سائُر الصحابة
 

فقـــد كـــاَن الصـــحابُة يـََتثَبَّتـــون يف نقـــل : -صـــلَّى اهللُ عليـــه وســـلَّم-، ورســـوله  –تعـــاىل–مـــر اهلل  وامتثـــاالً أل": قولـــك
 ".األخبار وقـَُبوهلا

 :أقول

 .وعلى الصحابة الكرام -صلى اهلل عليه وسلم-وعلى رسوله  ،نعوذ باهلل من التقّول على اهلل تعاىل

ابة والثقـــات األثبـــات، ويقبـــل األخبـــار الضـــعيفة بســـهولة انفـــر إليـــه كيـــل يـــدعو إىل التثبّـــت مـــن أخبـــار الصـــح -أ
 .وحتا هبا، ويريد أن يبِّن عليها وعلى فهمه اهلزيل هلا ولغّيها منه اً، يدَّعي أنه وفق قواعد األئمة واحملدثني

 .ولو اقتنع بقواعد السلل ملا احتاج إىل اخرتاع أصول ، مث يزعم هلا أهنا وفق قواعد األئمة
 

وعلى الصحابة الكرام، فمـىت وأيـن  -صلى اهلل عليه وسلم-م يتضمن كذباً على اهلل وعلى رسوله هذا الكال -ب
 ؟-صلى اهلل عليه وسلم-ت من أخبار الثقات، وال سيما أصحاب حممد أمر اهلل بالتثبّ 

دق أصــ ،، وال ســيما صــحابته الكــرام؟بالتثّبــت مــن أخبــار الثقــات -صــلى اهلل عليــه وســلم-ومــىت أمــر رســول اهلل 
 .الناس بعد األنبياء وأعدهلم وأكرمهم، والصحابة ما كانوا يشكون يف صدق إخواهنم النبالء

، وهـل كـان التـابعون يشـكون يف صـدق أصـحاب رسـول اهلل ؟وهل كان الصـحابة يشـك بعضـهم يف صـدق بعـض
 ؟؟ وهل تأصيلك هذا تأصيل أمني على وفق قواعد األئمة واحملدثني-صلى اهلل عليه وسلم-

 : -رضَي اهللُ عنهُ -ترمجة أ  بكٍر  من قوله نقالً عن الذهيب -لـ

 "....وكان أوََّل َمن  احتاط يف قَبول  األخبار "

 :يبؤ قال الذهيب هذا مستدالً خب  نقل عن الزهري عن قبيصة بن ذ: أقول

أن رسول اهلل  متُ وما عل ما ألد لك يف كتاب اهلل جليئاً : ن اجلدة لاءت إىل أ  بكر تلتمس أن تورر فقالإ" 
صـلى اهلل عليـه وآلـه -حضرت رسـول اهلل : فقال ،مث سأل الناس فقام املغّية ،ذكر لك جليئاً  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-
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فأنفـذه هلـا أبـو بكـر رضـي اهلل  ،فشـهد حممـد بـن مسـلمة قمثـل ذلـك ،هـل معـك أحـد؟: فقـال لـه. يعطيها السدس -وسلم
 .(1/2)تذكرة احلفاظ " "عنه

رضــي - وأ  بكــرقبيصـة بــني  اً ؛ ألن فيهــا انقطاعـ-رضــي اهلل عنـه-إن هــذه القصـة َل تثبــت عـن أ  بكــر : أقوول
-، فروايتـه عنـه ضـعيفة لالنقطـاع احلاصـل بينـه وبـني أ  بكـر -رضـي اهلل عنـه-يدرك أبـا بكـر  قبيصة َل، إذ أن -اهلل عنه

 .-رضي اهلل عنه

 (:262ص" )حتفة التحصيل"راقي يف قال احلاف  ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم الع

 أ  عـن روايتـه نأ التهـذيب ويف، اهل ـرة مـن سـنة أول وقيـل ،األصـح علـى الفـتح عام ولد ،ذؤيب بن قبيصة ع "
  .مرسلة وعمر بكر

 ".انتهى مرسل يقال :عمر عن روايته يف وقال ،مرسلة بكر أ  عن روايته بأن التهذيب يف لزم :قلت 

، ونقـل عـن ابـن عبـد (1611)حـدي  ( 121-6/124" )إرواء الغليـل"يف  -رمحه اهلل–اِّن وضّعفه العالمة األلب
وأن عبــد  ،ه باالنقطــاععــن ابــن حــزم أنــه أعلــ ونقــل األلبــاِّن ،-رضــي اهلل عنــه-الــ  أنــه ال يصــح  ــاع قبيصــة مــن أ  بكــر 

  .احلق قد تابع يف ذلك ابن حزم

 .(191)ماله يف ضعيل ابن  -أيضاً -وضّعفه العالمة األلباِّن 

 .(311)حدي   ،وضعيل الرتمذي له 

يف صــدق الصــحا  اجلليــل  -رضــي اهلل عنــه-فــاحلليب يريــد أن يثبــت مــن هــذا احلــدي  الضــعيل جلــك أ  بكــر 
 .، وهيهات له، هيهات-رضي اهلل عنه-املغّية بن جلعبة 

 التثبُّــَت يف النقــل، ورقمــا كـــان وهــو الــذي َســـنَّ للُمحــدِّثني... ": وقــال يف ترمجــة عمـــر بــن ا طــاب : "قــال احللــيب
 ."...يتوّقُل يف خ  الواحد  إذا ارتاب 

، وحاجلـــاه أن يســـنَّ منه ـــاً َل َل يســـن للمحـــدثني التثّبـــت يف أخبـــار الثقـــات -رضـــي اهلل عنـــه-إن عمـــر : أقوووول
 .-صلى اهلل عليه وسلم-يشرعه اهلل ورسوله 

 .فوا بالضعل يف ضبطهمر  كذابون واملتهمون، ومن عُ ، ويلحق هبم الوقد جلرع اهلل التثّبت من أخبار الفساق
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مـن الكـذب عليـه، فلـم يعـرو الكـذب عـن أحـد مـن أصـحاب رسـول  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-وحّذر رسول اهلل 
 .وال على  ّيه، حاجلاهم -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل

 .من أخبار الثقاتوال صحابته الكرام بالتثّبت  -صلى اهلل عليه وسلم-وَل يأمر اهلل وال رسوله  

وال يتثّبت وال يرتاب  ،-صلى اهلل عليه وسلم-يقبل أخبار من حدثه عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وهذا عمر 
 .فيما خي ه به

 :من حدي  طويل -رضي اهلل عنه–قال عمر 

يومــا وأنــزل يومــا زول إىل رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم فينــزل ـوكــان يل لــار مــن األنصــار فكنــا نتنــاوب النــ... "
   .(1)..."فيأتيِّن خب  الوحي و ّيه وآتيه قمثل ذلك

ليسـأله عـن مـا حدثـه بـه  -صلى اهلل عليه وسلم-وال يذهب إىل رسول اهلل  ،فواضح أن عمر يقبل أخبار صاحبه
بّـت ال يتث -رضـي اهلل عنـه-صاحبه األنصاري، وال يسأل  ّيه من الصحابة عن هذه األحاديـ ، وكـذلك صـاحب عمـر 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه- من األخبار الا ينقلها عمر

فقـد كـاَن الصـحابُة : -صـلَّى اهللُ عليـه وسـلَّم-، ورسـوله  –تعـاىل–وامتثاالً ألمر اهلل   : "ولهفهل صدق احلليب يف ق 
 ؟"ْدق  الناقل هلاال سيَّما إذا جلكُّوا يف ص  ا، يـََتثَبَّتون يف نقل األخبار وقـَُبوهل

صـلى اهلل -يف أن النـيب  ،وحـده -رضـي اهلل عنـه-حـدي  عبـد الـرمحن بـن عـوو  -رضي اهلل عنه-وقد قبل عمر 
 . أخذ اجلزية من جموس ه ر -عليه وسلم

ْزء   َكات ًبا ُكْنتُ : "، قالعن جبالة بن عبدة ،ونصه طّـَاب   بْـن   ُعَمـرَ  ك تَـابُ  َفأَتَانَـا اأْلَْحنَـل   َعـمِّ  ُمَعاو يَـةَ  بْـن   جلَ   قـَْبـلَ  ا َْ
 َعـْووٍ  بْـنُ  الـرَّمْحَن   َعْبدُ  جَله دَ  َحىتَّ  اْلَمُ وس   م نْ  اجلْ ْزيَةَ  َأَخذَ  ُعَمرُ  َيُكنْ  وَلَْ  اْلَمُ وس   م نْ  حَمَْرمٍ  ذ ي ُكلِّ  بـَنْيَ  فـَرُِّقوا ب َسَنةٍ  َمْوت ه  
 .(2)"َهَ رَ  جَمُوس   م نْ  َأَخَذَها َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ 

 .(1)وعن دخول البلد الا وقع هبا ،خ  عبد الرمحن بن عوو وحده يف النهي عن الفرار من الطاعون وقبلَ 

                                                 

 (.1414)أخرله مسلم يف صحيحه، حدي   - 1

حـدي  " السـّي"، والرتمـذي يف (3143)حـدي  " ا ـراج واإلمـارة والفـيء"، وأبـو داود يف (3111)ي  حـد" كتاب اجلزيـة واملوادعـة"انفر البخاري  - 2
 .، وهو ءرج يف مصادر أخرى(1116)
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 .أجليم الضباِّنخ  الضحاك بن سفيان يف توري  امرأة  وقبلَ 
 ،"جلـيئاً  زولهـا ديـة مـن املـرأة ترر وال العاقلة على الدية":  يقول كان عمر أن املسيب بن سعيد عن الزهري عن

 الضـبا  أجلـيم امـرأة ورر أن إليـه كتـب -وسـلم عليـه اهلل صـلى- اهلل رسـول أن :الكال  سفيان بن الضحاك أخ ه حىت
  .(2)"زولها دية من

 .العلم أهل عند هذا على والعمل ،صحيح حسن حدي  هذا: عقبهالرتمذي  قالو  
 

ورلـع عـن رأيـه، وكيـل قبـل العلمـاء خـ   ،الضـحاك بـن سـفيانخـ  يـل قبـل ك  -رضي اهلل عنه-فانفر إىل عمر 
 .الضحاك وعملوا به

 ."وعدة أخبار من أخبار اآلحاد يف عدة من الوقائع ": وكما يقول احلاف  ابن ح ر
، حي  ردَّ هبا علـى إبـراهيم بـن إ اعيـل (1/246)للحاف  ابن ح ر " النكت"وانفر هذه األحادي  يف كتاب 

 .وكالمها من عتاة املعتزلة اجلياِّن علي أ  ية اجلهمي الضال، وعلى اجلاح ، وبن عل
 

  .(3)فاحلليب حذو حذوهم يف التعّنت يف قبول أخبار الثقات
 .دثنيحموخيالل الكتاب والسنة، وما أمجع عليه أهل السنة من فقهاء و 

 
 ."ن يتوّقُل يف خ  الواحد  إذا ارتابورقما كا": -رضي اهلل عنه-عن عمر  -رمحه اهلل–وأما قول الذهيب 

 .فال ُيسّلم له
 

يف  -رضــي اهلل عنــه–عمــر  لعــل الــذي محلــه علــى هــذا القــول قصــة أ  موســى مــع، الــذهيبرحــم اهلل : أقووولثووم 
 .االستئذان، وهذا واهلل أعلم َل حصل لعمر إال مرة واحدة

 .ا يهول احلليباخل، كم...ت يف أخذ األخباروليس هو منطلقاً من مبدأ التثبّ 
يَــا ُعَمــُر الَ َتُكــْن َعــَذابًا َعَلــى ": قــال لــه -رضــي اهلل عنــه-بــن كعــب   ُّ فيهــا أُ  -رضــي اهلل عنــه– عاتــب عمــرَ وقــد 

صــلى اهلل عليــه -الَ َأُكــوُن َعــَذابًا َعَلــى َأْصــَحاب  َرُســول  اللَّــه   :فـََقــاَل ُعَمــرُ . -صــلى اهلل عليــه وســلم-َأْصــَحاب  َرُســول  اللَّــه  
 ."-وسلم

                                                                                                                                                                                     

، وأخرلـه  ـّي الشـيخني يف (2219)حـدي  " كتـاب السـالم"، ومسـلم يف (1131)، و(1129)حدي  " الطب"متفق عليه، أخرله البخاري يف  - 1
 .ةعدد من دواوين السن

 .، وأخرله  ّيهم( 1411)حدي  " الديات"، والرتمذي يف (3/412)وأمحد ( 2921)حدي  " الفرائض"أخرله أبو داود يف  - 2
 .يف الوقت الذي يعتمد فيه على فهمه السقيم، وعلى الروايات الضعيفة، وهذا من طرق أهل الضالل - 3
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صــلى اهلل عليــه -َوَلك ــنَّ احلَْــد يَ  َعــْن َرُســول  اللَّــه   ،َلَْ َأهتَّ ْمــكَ  إ ِّنِّ  :فـََقــاَل ُعَمــُر أَلُ  ُموَســى" :ويف روايــة أل  داود
 ."جَلد يدٌ  -وسلم

 (.1113)، (1111)حدي  " كتاب األدب"انفر سنن أ  داود 
 .، وال سنَّ للناس التثّبت الذي يّدعيه احلليب وأسالفه-عنه رضي اهلل- َل يتهم أبا موسى -رضي اهلل عنه- فعمر

مبلغــاً عــن الــيمن داعيــاً ومعلمــاً، إىل  -رضــي اهلل عنــه-أبــا موســى  -صــلى اهلل عليــه وســلم-رســول اهلل وقــد أرســل 
الق، كمـا واألخـ يف العقائـد والعبـادات واحلـالل واحلـرام -صـلى اهلل عليـه وسـلم-سـنن رسـول اهلل رسول اهلل ما حففه من 

وهـذا  بصـدقهم وأمـانتهم،  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-مـن أصـحابه إىل عـدد مـن اجلهـات لتبليـغ رسـالته ثقـة منـه بع  أفراداً 
 .احلليب ويقرره من الباطل على طريقة أهل األهواء هكله خبالو ما يعتقد

 
 .نه أحد، وَل يتثّبت ميف دواوين اإلسالم من األحادي  -رضي اهلل عنه- موسىكم أل  مث  

 .وكم وكم للصحابة من األحادي ، وَل يتثّبت الناس من أحاديثهم؛ ألهنم فوق الثقات
 .وكم لثقات التابعني وأتباع التابعني من األحادي  وتلقاها العلماء الناصحون بالقبول واالحتفاء 

 
 .أنه كان يستحلل من حّدثه يف وأما حدي  عليّ 

َل يـرو عنـه إال راو واحـد، وهـو علـي بـن ربيعـة، ومـن هنـا  ،وهـو جمهـول ،زاريفلم يروه عنه إال أ اء بن احلكم الف
 .توثيق الهولنييف َل يوثقه  ّي الع لي، وهو متساهل 
 (: 2/321)قال ابن أ  حامت يف ترمجته 

  ."يقول ذلك أُ عت  ،بن ربيعة الواليب يروى عنه عل ي،روى عن عل ي،بن احلكم الفزار  أ اء "
 .ى ذلكد علوَل يز 

رضـي –عـن علـي راوي هـذا احلـدي   ،يف ترمجـة أ ـاء بـن احلكـم هـذا( 2/14" )تأرخيه الكبّي"وقال البخاري يف 
 .-اهلل عنه

-النــيب  أصــحاببــن احلكــم إال هــذا الواحــد وحــدي  آخــر وَل يتــابع عليــه، وقــد روى  أ ــاءوَل يــرو عــن  ": قــال 
 ".م بعضابعضهم عن بعض فلم حلل بعضه -صلى اهلل عليه وسلم

 .، ومنهم البخاريهذا احلدي  ُيضعِّل نْ مَ والقواعد مع  ،قالت حذام فصدقوها اوإذ
 

 ."-رضَي اهللُ عنهُ -ثبَت عن علي  وقد  : "تأمل عبارات احلليب
 ..".وهكذا كان سائُر الصحابة : "وقوله
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 .أي أهنم كانوا ال يقبلون األحادي  من إخواهنم الصحابة إال بعد أن يستحلفوهم

 
 !!!وهكذا يكون العلم، وهكذا يكون التأصيل :أقول

 فمن أين لك أن الصحابة يشك بعضهم يف صدق بعض، ويستحلل بعضهم بعضاً؟
 ؟والتأصيالت املدمرة ،والدعاوى الفار ة ،فما هو حكم السلل على من جيازو قمثل هذه التقريرات

 
 ".اإلسناد وقيمُته يف قَبول األخبار، أو َرّدهاأمهيُة  -ُكلِّه-بناًء على هذا -ففهرت  -3: "قال احلليب

 
 .اآلية واألحادي  الا ذكرها" هذا كلهبناء على : "يريد بقوله

 .وال من أخبار الثقات األمناء ،صحابةالوليس فيها التثّبت من أخبار  
لى التثّبت لالستدالل هبا ع -رضي اهلل عنه-وحدي  علي  -رضي اهلل عنه-وهو قد ساق اآلية وحدي  عمر   

 ؟من أخبار الصحابة، فيا هلا من كارثة، فكيل مصّي أخبار الثقات عنده
يف أخبار الصحابة وللد بوقاحة جلكك  من هذا االعتقاد الباطل، ومن هذا التأصيل القدمي الراسخ يف نفسهو  
  .(1)"..بالسماع عّنا َتكتفواـْم يَْأن  لكم أْن تسمعوا مّنا وال أَلَ  " ثقات يف مقاله املوسوم بـ  الوأخبار الكرام 

 
 : ثالثني عاماً  قبل من قال احلليب

 :ذلك بقوَّة -تعاىل -رمحهم اهللُ -فطّبق التابعون  "
 !اإلسناُد سالح املؤمن، فسذا َل يكن معه سالٌح، فبأيِّ جليٍء يقاتل ؟: قال سفياُن الثّـَْوري
 .اُد لقاَل َمن جلاَء ما جلاءَ من الدين، لوال اإلسن –عندي–اإلسناُد : وقال ابُن املبارك
كانوا يف الزمن األول ال يسألون عن اإلسناد، فلمَّا وقعت  الفتنُة؛ سألوا عن اإلسناد، ل َكْي : وقال ابُن سّيين

 ".يأخذوا حديَ  أهل  السنة، وَيَدعوا حديَ  أهل البدع
 

 : أقول
، فكيل تعدمها وهذا من البدهيات عند طالب احلدي  سفيان الثوري وابن املبارك إمنا مها من أتباع التابعني، -أ

 ؟من التابعني
                                                 

 (. 1ص)انفر  - 1
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نــون عليهــا ديــنهم بالثقــات األثبــات، ويباملسلســلة األســانيد  إن هــؤالء األئمــة الــذين ذكــرهتم ليؤمنــون بأمهيــة -ب
 .-رضي اهلل عنهم-، وال يشككون يف أخبار الصحابة وال يشككون فيها ،وفقههم يف العقائد واألحكام

 ،ويولـب التثبّـت مـن أخبـارهم ،أمر مغاير ملا هتدو إليه وتقرره، وتستدل له قما يشكك يف أخبـار الصـحابةوهذا 
 .وال يلتزمون وال يسلمون باحملكمات ،على طريقة أهل األهواء الذين يتبعون املتشاهبات

 
مـنها األئمـة وفـق ديل علـى واحلاصل أن احلليب يريد أن يتفاهر للناس يف هذا املقال بأنـه يقـرر أصـول اجلـرح والتعـ

 .واحملدثني من قبل سنوات ثالثني، وأنه ال يزال على هذا املنها
ثالثـني  قبـل مـن ،والواقع أن تأصيله مضاد للكتاب والسنة ومنها السلل الصاص، وعلـى رأسـهم الصـحابة الكـرام

 .سنة إىل يومنا هذا
 .اهلوى إال كشفها وهتكهافتأُ عليه رياح  ،ةأالسو مث هو حاول وحاول أن يغطي هذه 

أيـــا حلـــيب لـــو كـــان لـــك قلـــب ســـليم مـــن األهـــواء ألعلنـــَت توبتـــك مـــن كـــل أقوالـــك الباطلـــة ومراو اتـــك الفاجلـــلة 
  .ثالثني سنة قبل يف أوحاهلا من تتخّبل، الا وتأصيالتك الفاسدة
والــ اء، ومراقبــة ربــك يف ويف الــوالء  ،وأن يرزقــك الصــدق يف األقــوال واألفعــال ،اهلل أن يتــوب عليــك وإِّن ألســأل

 .السراء والضراء
 

 : قال احلليب

ـــــن كـــــان)!( وال أدري  " ـــــة هـــــذه التأصـــــيالت-أي ـــــد كتاب ـــــل كـــــل هـــــذه الســـــنوات-عن ـــــرُ ) -!قب أهـــــل التقـــــّول ( أكث
 !واالفرتاءات؟

 ".نسأل اهلل الثبات
 

تقـدوك فيمـا اطلعـوا عليـه إن الذين انتقدوك حبق فيمـا كتبتَـه مـن التأصـيالت األخـّية ال يعلمـون الغيـب، فان: أقول
 .من تأصيالتك الباطلة والا أطلعهم اهلل عليها

أنــه خيلصــك ممــا لنتــه يــداك، فتصــدى لــه فــوراً مــن حــرتم أصــول  -ظانــاً -وملــا أظهــرَت مــا كتبَتــه قبــل ثالثــني عامــاً 
َ السلل    .إدانة وخيبة وخساراً  املضادة للكتاب والسنة وأصول السلل، فما زادك إبرازه إالضالالت ما فيه من ال وبنيَّ

وكشـــل اهلل للنـــاس هبـــذا الـــرد ومـــا قبلـــه أنـــك مـــن ألـــد أهـــل التقـــّول علـــى اهلل ورســـوله وأصـــول الســـلل، ومـــن أهـــل 
 االفرتاء، فكيل تسأل اهلل الثبات على الضالالت واالفرتاءات؟
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 .واعلم أن الشرفاء ال يكذبون

 (.ْلَباط َل َكاَن َزُهوقًاَوُقْل َلاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباط ُل إ نَّ ا)  

وسوو أزيد السلفيني الشرفاء الصادقني بسذن اهلل ما يزيدهم قوة وثباتاً مـن أقـوال العلمـاء املتضـمِّنة لبيـان األصـول 
الصحيحة الا أمجع عليها فقهاء األمة وأهل احلدي ، واملـدمرة ألصـول أهـل الضـالل السـابقني والالحقـني، ومنهـا أصـول 

 .ارب ألهل السنة وأصوهلم علي احلليب احمل

للقـراء  أقـدمها ،من أقوال وتقريرات فحول العلماء املوضحة للمنها احلق يف التعامل مع أخبـار الثقـاتنبذة وهذه 
 .ليضعوها نصب أعينهم، وال يلتفتوا ألقوال أهل األهواءالكرام 

رضــي اهلل -ح حــدي  أم ســلمة ، وهــو يشــر (1/211" )التمهيــد"يف  -رمحــه اهلل-قــال اإلمــام ابــن عبــد الــ   -1
 : -عنها

وعلـــى ذلـــك مجاعـــة أهـــل الفقـــه  ،أو أنثـــى كـــان  ذكـــراً  ،إجيـــاب العمـــل خبـــ  الواحـــد الثقـــة ،وفيـــه مـــن الفقـــه أيضـــاً  "
والـدليل علـى مـا قلنـا مـن العمـل خبـ  الواحـد مـن هـذا  ،فهو عند الجميع مبتود ومن خالل ذلك  ،واحلدي  أهل السنة

فأوضح بذلك أن خ  أم سلمة جيب العمل " ؟أال أخ تيها: "ألم سلمة -لى اهلل عليه وسلمص-احلدي  قول رسول اهلل 
صلى اهلل -ولو كان خ  أم سلمة ال يلزم املرأة وخ  املرأة ال يلزم زولها ملا قال رسول اهلل  ،وكذلك خ  املرأة لزولها ،به

كنـت أخ هـا عنـك وحـدي وأي فائـدة يف نقلـي عنـك   وكيـل :ألهنـا كانـت تقـول" ؟أال أخ تيهـا"ألم سـلمة  -عليه وسلم
وقبوله ممن لاء به إذا كـان  ،وهذا بني يف إجياب العمل خب  الواحد ،أو كيل تنقل املرأة ا   وحدها إىل زولها ؟وحدي
 ".واحل ة يف إثبات خ  الواحد والعمل به قائمة من الكتاب والسنة ودالئل اإلمجاع والقياس عدالً 

رمحــه -مؤيــداً لكــالم اإلمــام مســلم ( 131-1/131" )جلــرحه لصــحيح مســلم"يف  -رمحــه اهلل–ووي وقــال النــ -2
 : يف ولوب قبول خ  الواحد الثقة -اهلل

عليهـــا معفـــم أحكـــام الشـــرع وهـــو  ينبـــِّن الـــاتنبيـــه علـــى القاعـــدة العفيمـــة  -رمحـــه اهلل-قالـــه مســـلم  الـــذيهـــذا  "
االحت ـاج هلـا  يف -رمحهـم اهلل-وقـد أطنـب العلمـاء  ،ا واالعتنـاء بتحقيقهـااالهتمام هب فينبغي ،ولوب العمل خب  الواحد

وأول مــن بلغنــا تصــنيفه فيهــا  ،واعتــهب هبــا أئمــة احملــدثني وأصــول الفقــه ،وأفردهــا مجاعــة مــن الســلل بالتصــنيل، وإيضــاحها
 ".هكتب أصول الفق  يفوقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية  -رمحه اهلل- الشافعي اإلمام

 (:1/133" )اإلحكام يف أصول األحكام "يف  -رمحه اهلل–وقال ابن حزم  -3
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إذ لـاءه  -عليـه السـالم-وهو خ  اهلل تعـاىل عـن موسـى  ،يف ولوب قبول ا   الواحد قاطعاً  واستدركنا برهاناً  "
نيَ َرُلٌل م ْن أَْقَصى اْلَمد يَنة  َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى إ نَّ اْلَمََلَ يَْأَتَ رُ ) ـح  ـَن النَّاص  فخـرج خائفـا  وَن ب َك ل يَـْقتـُُلوَك فَـاْخرُْج إ ِّنِّ لَـَك م 

إ ِّنِّ أُر يُد َأْن أُْنك َحـَك إ ْحـَدى ابـْنَـَاَّ ) :إىل قوله تعاىل( إ نَّ َأ   َيْدُعوَك ل َيْ ز َيَك َأْلَر َما َسَقْيَت لََنا) إىل قوله تعاىل،( يرتقب 
َ ــٍا َهــاتـَنْي  َعلَــى َأْن تَــْألُ  َ ح  وخــرج عــن  ،قــول املنــذر لــه -عليــه الســالم-فصــدق موســى  ،إىل آخــر القصــة، ....(َرِّن  ََثـَـاِّن 

وصدق أباها يف قوله إهنا  ،أباها يدعوه فمضى معها إن ق قول املرأة وصدّ  ،ب اهلل تعاىل ذلك من فعلهوصوّ  ،وطنه بقوله
الواحــد مــا يضــطر إىل مــا قلنــا بــأن خــ   يقينــاً  فصــحَّ  ،كلــهب اهلل ذلــك  ابنتــه واســتحل نكاحهــا ومجاعهــا بقولــه وحــده وصــوّ 

 ".واحلمد هلل رب العاملني، تصديقه يقيناً 
 
 (:31-21ص" )واألحكام العقائد يف بنفسه ح ة احلدي  "يف رسالته  -رمحه اهلل-وقال العالمة األلباِّن  -4
  :على الوهم والخيال ( عدم األخذ بحديث اآلحاد ) بناؤهم عقيدة "
ن مــن أع ــب مــا يســمعه املســلم العاقــل اليــوم هــو هــذه الكلمــة الــا يرددهــا كثــّي مــن ا طبــاء والكتــاب كلمــا وإ 

عليـــه -عنـــد أهـــل العلـــم باحلـــدي  كحـــدي  نـــزول عيســـى  حـــىت ولـــو كـــان متـــواتراً  ،ضـــعل إ ـــاهنم عـــن التصـــديق حبـــدي 
وموضـع الع ـب أن قـوهلم هـذا  ،"به عقيـدة  حدي  اآلحاد ال تثبت: " فسهنم يتسرتون بقوهلم  ،يف آخر الزمان -السالم
فعلـيهم أن يـأتوا بالـدليل القـاطع  ،وبناء على ذلك ،كما قلت مرة لبعض من ناظرهتم يف هذه املسألة  ،نفسه عقيدةيف هو 

ومثــل ذلــك  ،الــدعوى فــسهنم ال دليــل هلــم إال جمــرد ،وهيهــات هيهــات ،وإال فهــم متناقضــون فيــه ،علــى صــحة هــذا القــول
فوقعــوا فيمــا هــو  ،لقــد فــروا مـن القــول بــالفن الــرالح يف العقيـدة: ألحكــام فكيــل يف العقيــدة ؟ وبعبـارة أخــرى مـردود يف ا

ومــا ذلـك إال بسـبب البعــد عـن التفقـه بالكتــاب  !(فـاعت وا يـا أوىل األبصـار )  ،أسـوأ منـه وهـو قــوهلم بـالفن املرلـوح فيهــا
  .بآراء الرلالواالنشغال عنه  ،واالهتداء بنورمها مباجلرة ،والسنة

  
 

 : األدلة على وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة 
إن هنـاك أدلـة أخــرى أخـ  يف الداللـة ممــا سـبق علــى ولـوب األخـذ خبــ  الواحـد يف العقيـدة أرى أنــه ال بـد مــن  

  .وبيان وله داللتها ،التعرض لذكر بعضها
وا كافــة فلــوال نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا يف ومــا كــان املؤمنــون لينفــر } : قولــه تعــاىل :  الوودليل األول 

  .{الدين ولينذروا قومهم إذا رلعوا إليهم لعلهم حذرون 
ليتعلمــوا منــه  -صــلى اهلل عليــه وســلم-فقــد حــض اهلل تبــارك وتعــاىل املــؤمنني علــى أن ينفــر طائفــة مــنهم إىل النــيب  

بـل املقطـوع بـه أن يبـدأ . يسـمى بـالفروع واألحكـام بـل هـو أعـم  قمـا وال جلك أن ذلـك لـيس خاصـاً . دينهم ويتفقهوا فيه 
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وممــا ال ريــب فيــه أن العقائــد أهــم مــن األحكــام ومــن ألــل ذلــك زعــم  وتعلمــاً  قمــا هــو األهــم فــاألهم تعليمــاً واملــتعلم املعلــم 
حـض فيهـا الطائفـة  اكمـ  حبدي  اآلحاد فيبطل ذلك عليهم هذه اآلية الكر ة فسن اهلل تعـاىل الزاعمون أن العقائد ال تثبت

) على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رلعـوا إلـيهم قمـا تعلمـوه مـن العقائـد واألحكـام و 
فلــوال أن احل ــة تقــوم حبــدي  اآلحــاد عقيــدة وحكمــا ملــا حــض اهلل . يف لغــة العــرب تقــع علــى الواحــد فمــا فــوق ( الطائفـة 

الصـريح يف أن العلـم حصـل بسنـذار الطائفـة { لعلهم حذرون } : بليغ حضا عاما معلال ذلك بقوله تعاىل الطائفة على الت
فاآليـة نـ  { لعلهـم يهتـدون { } لعلهـم يعقلـون { } لعلهـم يتفكـرون } : فسنه كقوله تعاىل يف آياته الشرعية والكونيـة 

  .يف أن خ  اآلحاد ح ة يف التبليغ عقيدة وأحكاما
أي ال تتبعــه وال تعمــل بــه ومــن املعلــوم أن { وال تقــل مــا لــيس لــك بــه علــم } : قولــه تعــاىل :  يالوودليل النووا  

عتقاديـة مثـل املسلمني َل يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار اآلحاد ويعملون هبا ويثبتون هبا األمـور الغيبيـة واحلقـائق اال
فلــو كانــت ال تفيــد علمــا وال تثبــت عقيــدة لكــان الصــحابة  بــدء ا لــق وأجلــراط الســاعة بــل ويثبتــون هبــا هلل تعــاىل الصــفات

ءتصــر ) والتــابعون وتــابعوهم وأئمــة اإلســالم كلهــم قــد قفــوا مــا لــيس هلــم بــه علــم كمــا قــال ابــن القــيم رمحــه اهلل تعــاىل يف 
 .وهذا مما ال يقوله مسلم(  396/  2 -الصواعق 

فتثبتـوا } ويف القراءة األخـرى { ن لاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إ} : قوله تعاىل :  الدليل النالث
ولذلك قـال ابـن  فالحجة قائمة به وأ ه ال يجب التنبت بل يؤخذ به حاالفسهنا تدل على أن العدل إذا لاء خب  ما { 

 ( :  394/  2" ) اإلعالم " القيم رمحه اهلل يف 
تاج إىل التثبت ولو كان خ ه ال يفيد العلم ألمر بالتثبت حىت وهذا يدل على اجلزم بقبول خ  الواحد وأنه ال ح 

قــال رســول اهلل صــلى اهلل : َل يزالــوا يقولــون  وممووا يوودل عليووه أياووا أن السوولف ال ووالم وأئمووة ا  ووالم. حصــل العلــم 
قــال   :"صــحيح البخــاري" ذا معلــوم يف كالمهــم بالضــرورة ويفعليــه وســلم كــذا وفعــل كــذا وأمــر بكــذا وهنــى عــن كــذا وهــ

قــال رســول اهلل : يف عــدة مواضــع وكثــّي مــن أحاديــ  الصــحابة يقــول فيهــا أحــدهم  -صــلى اهلل عليــه وســلم-رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وإمنا  عه من صحا   ّيه وهذه جلهادة مـن القائـل ولـزم علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم قمـا 

ال يفيـد العلـم لكـان جلـاهدا علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم بغـّي نسب إليه من قـول أو فعـل فلـو كـان خـ  الواحـد 
  ."علم 

 : سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه تدل على األخذ خب  اآلحاد :  الدليل الرابع 
إن الســنة العمليــة الــا لــرى عليهــا النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم وأصــحابه يف حياتــه وبعــد وفاتــه تــدل أيضــا داللــة  

 اطعة على عدم التفريق بني حدي  اآلحاد يف العقيدة واألحكام وأنه ح ة قائمة يف كـل ذلـك وأنـا ذاكـر اآلن بـسذن اهللق
 : ( 132/  1 -" صحيحه"ام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف بعض ما وقفت عليه من األحادي  الصحيحة قال اإلم
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وقـول اهلل   والة وال ووم والفورائا واألح وامباب موا جواف فوي إجوابة خبور الواحود ال ودوذ فوي األذان وال 
{ فلـــوال نفـــر مـــن كـــل فرقـــة مـــنهم طائفـــة ليتفقهـــوا يف الـــدين ولينـــذروا قـــومهم إذا رلعـــوا إلـــيهم لعلهـــم حـــذرون } : تعـــاىل 

فلــو اقتتــل رلــالن دخــال يف معــهب اآليــة وقولــه { وإن طائفتــان مــن املــؤمنني اقتتلــوا } : ويســمى الرلــل طائفــة لقولــه تعــاىل 
وكيل بع  النيب صلى اهلل عليه وسلم أمراءه واحـدا بعـد واحـد فـسن سـها أحـد { إن لاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } : عاىل ت

  .منهم رد إىل السنة
مث ساق اإلمام البخاري أحادي  مستدال هبا على ما ذكر من إلازة خ  الواحـد واملـراد هبـا لـواز العمـل والقـول  

 : بأنه ح ة فأسوق بعضا منها 
 : عن مالك بن احلويرر قال :  األول 
أتينا النيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن جلببة متقاربون فأقمنا عنده حنوا مـن عشـرين ليلـة وكـان رسـول اهلل صـلى اهلل  

ارلعـوا إىل : ) عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اجلـتهينا أهلنـا أو قـد اجلـتقنا سـألنا عمـن تركنـا بعـدنا فأخ نـاه قـال 
 .(هليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموِّن أصلي أ

فقد أمر صلى اهلل عليه وسلم كل واحد من هؤالء الشببة أن يعلم كل واحـد مـنهم أهلـه والتعلـيم يعـم العقيـدة بـل 
 .هي أول ما يدخل يف العموم فلو َل يكن خ  اآلحاد تقوم به احل ة َل يكن هلذا األمر معهب

ابعــ  معنــا : أن أهــل الــيمن قــدموا علــى رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم فقــالوا : عــن أنــس بــن مالــك  : النووا ي 
(  29/  1) أخرلـه مسـلم ( هـذا أمـني هـذه األمـة : ) فأخـذ بيـد أ  عبيـدة فقـال : قـال . رلال يعلمنا السنة واإلسـالم 

  .ورواه البخاري ءتصرا
يبعــ  إلــيهم أبــا عبيــدة وحــده وكــذلك يقــال يف بعثــه صــلى اهلل عليــه  فلــو َل تقــم احل ــة خبــ  الواحــد َل: قلــت  

وسلم إليهم يف نوبات ءتلفة أو إىل بالد منهـا متفرقـة  ـّيه مـن الصـحابة رضـي اهلل عـنهم كعلـي بـن أ  طالـب ومعـاذ بـن 
لمـون الـذين أرسـلوا و ّيمهـا وممـا ال ريـب فيـه أن هـؤالء كـانوا يع" الصـحيحني " لبل وأ  موسى األجلـعري وأحـاديثهم يف 

إليهم العقائد يف مجلة مـا يعلمـوهنم فلـو َل تكـن احل ـة قائمـة هبـم علـيهم َل يبعـثهم رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم أفـردا 
ص " ) الرسـالة " زه عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذا معهب قـول اإلمـام الشـافعي رمحـه اهلل تعـاىل يف ـألنه عب  يتن

412  : ) 
صلى اهلل عليـه وسـلم ال يبعـ  بـأمره إال واحل ـة للمبعـور إلـيهم وعلـيهم قائمـة بقبـول خـ ه عـن رسـول اهلل  وهو 

 .صلى اهلل عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبع  إليهم فيشافههم أو يبع  إليهم عددا فبع  واحدا يعرفونه بالصدق
 : عن عبد اهلل بن عمر قال : النالث 

قــد أنــزل عليــه  -صــلى اهلل عليــه وســلم-إن رســول اهلل  : صــالة الصــبح إذ لــاءهم آت فقــالبينــا النــاس بقبــاء يف 
  .الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت ولوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة
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  .رواه البخاري ومسلم 
مــا كــان مقطوعــا عنــدهم مــن ولــوب فهــذا نــ  علــى أن الصــحابة رضــي اهلل عــنهم قبلــوا خــ  الواحــد يف نســخ  

استقبال بيت املقدس فرتكوا ذلك واستقبلوا الكعبة  ـ ه فلـوال أنـه ح ـة عنـدهم مـا خـالفوا بـه املقطـوع عنـدهم مـن القبلـة 
 : قال ابن القيم . األوىل 

  .وَل ينكر عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل جلكروا على ذلك 
إن نوفــا البكــايل يــزعم أن موســى صــاحب ا ضــر لــيس : قلــت البــن عبــاس : ل عــن ســعيد بــن لبــّي قــا:  الرابووع 

خطبنــا رســول اهلل مث ذكــر حــدي  : كــذب عــدو اهلل أخــ ِّن أ  بــن كعــب قــال : موســى نــيب إســرائيل فقــال ابــن عبــاس 
أخرلــه الشــيخان مطــوال والشــافعي هكـــذا . موســى وا ضــر بشــيء يــدل علـــى أن موســى عليــه الســالم صــاحب ا ضـــر 

 ( : 1219/  442) تصرا وقال ء
 : الشافعي يثبت العقيدة خب  الواحد 

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خـ  أ  بـن كعـب عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم حـىت يكـذب بـه امـرءا  
يل مـــن املســـلمني إذ حدثـــه أ  بـــن كعـــب عـــن رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم قمـــا فيـــه داللـــة علـــى أن موســـى نـــيب إســـرائ

  .صاحب ا ضر
وهذا القول من اإلمام الشافعي رمحه اهلل دليل على أنه ال يرى التفريق بني العقيـدة والعمـل يف االحت ـاج : قلت  

خب  اآلحاد ألن كون موسى عليه السالم هو صاحب ا ضر عليـه السـالم هـي مسـألة علميـة وليسـت حكمـا عمليـا كمـا 
احل ـة يف تثبيـت " حتـت عنـوان " الرسـالة " رمحـه اهلل تعـاىل عقـد فصـال هامـا يف هو مبـني ويؤيـد ذلـك أن اإلمـام الشـافعي 

وهـــي أدلـــة مطلقـــة أو عامـــة تشـــمل (  413 - 411ص ) وســـاق حتتـــه أدلـــة كثـــّية مـــن الكتـــاب والســـنة " خـــ  الواحـــد 
 : بح  بقوله بسطالقها وعمومها أن خ  الواحد ح ة يف العقيدة أيضا وكذلك كالمه عليها عام أيضا وختم هذا ال

ويف تثبيــت خــ  الواحــد أحاديــ  يكفــي بعــض هــذا منهــا وَل يــزل ســبيل ســلفنا والقــرون بعــدهم إىل مــن جلــاهدنا  
 . وكذلك حكي لنا عمن حكى لنا عنه أن أهل العلم بالبلدان وهذا عام أيضا . هذه السبيل 

 ( : 411ص ) وكذلك قوله 
أمجــع املســلمون قــد ا وحــديثا علــى تثبيــت خــ  الواحــد : ة ولــو لــاز ألحــد مــن النــاس أن يقــول يف علــم ا اصــ" 

َل أحف  عن فقهاء املسلمني أهنم : واالنتهاء إليه بأنه َل يعلم من فقهاء املسلمني أحد إال وقد ثبته لاز يل ولكن أقول 
  ."اختلفوا يف تثبيت خ  الواحد 

 : حبدي  اآلحاد يف العقيدة بدعة حمدثة  االحت اجعدم  
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مـــن  -علـــى مـــا جلـــرحنا  -لـــة فأدلـــة الكتـــاب والســـنة وعمـــل الصـــحابة وأقـــوال العلمـــاء تـــدل داللـــة قاطعـــة وباجلم 
عتقاديـات أو العمليـات وأن التفريـق بينهمـا بدعـة ال ولوب األخذ حبدي  اآلحاد يف كل أبواب الشريعة سواء كان يف اال

 ( :  412 / 3) يعرفها السلل ولذلك قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 
كمـا ( يعـِّن العقيـدة ) وهذا التفريق باطل بسمجاع األمة فسهنا َل تزل حتتا هبذه األحادي  يف ا  يات العلميـات  

حتــتا هبــا يف الطلبيــات العمليــات وال ســيما واألحكــام العمليــة تتضــمن ا ــ  عــن اهلل بأنــه جلــرع كــذا وأولبــه ورضــيه دينــا 
ه وَل تـزل الصـحابة والتـابعون وتـابعوهم وأهـل احلـدي  والسـنة حت ـون هبـذه األخبـار فشرعه ودينه رالـع إىل أ ائـه وصـفات

يف مسائل الصفات والقدر واأل اء واألحكام وَل ينقل عـن أحـد مـنهم البتـة أنـه لـوز االحت ـاج هبـا يف مسـائل األحكـام 
هم بعــض متــأخري املتكلمــني الــذين ال دون األخبــار عــن اهلل وأ ائــه وصــفاته فــأين ســلل املفــرقني بــني البــابني ؟ نعــم ســلف

عنايــة هلــم قمــا لــاء عــن اهلل ورســوله وأصــحابه بــل يصــدون القلــوب عــن االهتــداء يف هــذا البــاب بالكتــاب والســنة وأقــوال 
وادعـوا اإلمجـاع . . . الصحابة وحيلون على آراء املتكلمني وقواعد املتكلفني فهم الذين يعرو عنهم التفريـق بـني األمـرين 

. . . ا التفريــق وال حفــ  مــا لعلــوه إمجاعــا عــن إمــام مــن أئمــة املســلمني وال عــن أحــد مــن الصــحابة والتــابعني علــى هــذ
فنطــالبهم بفــرق صــحيح بــني مــا جيــوز إثباتــه خبــ  الواحــد مــن الــدين ومــا ال جيــوز وال جيــدون إىل الفــرق ســبيال إال بــدعاوى 

وهــذا تفريــق باطــل ) ميــات والفروعيــات هــي املســائل العمليــة األصــوليات هــي املســائل العل: كقــول بعضــهم . . . باطلــة 
العلـم والعمـل واملطلـوب مـن العلميـات العلـم والعمـل أيضـا وهـو حـب القلـب : أمـران ( أيضا فسن املطلـوب مـن العمليـات 

ل وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضـه للباطـل الـذي خيالفهـا فلـيس العمـل مقصـورا علـى عمـل اجلـوارح بـ
أعمال القلوب أصل لعمل اجلوارح وأعمال اجلوارح تبع فكل مسألة علمية فسنه يتبعها إ ان القلب وتصديقه وحبه بل هو 

  .أصل العمل وهذا مما  فل عنه كثّي من املتكلمني يف مسائل اإل ان حي  ظنوا أنه جمرد التصديق دون األعمال
بصدق النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم  ـّي جلـاكني  ار كانوا لازمنيوهذا من أقبح الغلل وأعفمه فسن كثّيا من الكف 

فيه  ّي أنه َل يقرتن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما لاء به والرضـا بـه وإرادتـه واملـواالة واملعـاداة عليـه فـال هتمـل 
  .هذا املوضع فسنه مهم لدا به تعرو حقيقة اإل ان

علميــة فــسن الشــارع َل يكتــل مــن املكلفــني يف العمليــات قم ــرد العمــل  فاملســائل العلميــة عمليــة واملســائل العمليــة 
 ." دون العلم وال يف العلميات قم رد العلم دون العمل 

فتحــرر مــن كــالم ابــن القــيم رمحــه اهلل تعــاىل أن التفريــق املــذكور مــع كونــه بــاطال باإلمجــاع ملخالفتــه مــا لــرى عليــه الســلل  
تــه فهــو باطــل أيضــا مــن لهــة تصــور املفــرقني عــدم ولــوب اقــرتان العلــم بالعمــل والعمــل وتفــاهر األدلــة املتقدمــة علــى ءالف

 ".بالعلم وهذه نقطة هامة لدا تساعد املؤمن على تفهم املوضوع ليدا واإل ان ببطالن التفريق املذكور يقينا
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احل ة، وأن من  ا، وأنه تقوم هبالوب قبوهلالسلل الصاص يف تقبل أخبار الثقات والقول بو لقد ظهر جبالء منها  
 .خيالل هذا املنها مبتدع

 .-رمحه اهلل-كما نقل ذلك ابن عبد ال    ،من أئمة الفقه وأهل احلدي وهذا التبديع صادر  
 :صاً حبثه يف ولوب قبول خ  اآلحادخِّ لَ ويقول األلباِّن مُ  

مـــن  -علــى مـــا جلــرحنا  -دل داللـــة قاطعــة وباجلملــة فأدلــة الكتـــاب والســنة وعمـــل الصــحابة وأقــوال العلمـــاء تــ "
عتقاديـات أو العمليـات وأن التفريـق بينهمـا بدعـة ال ولوب األخذ حبدي  اآلحاد يف كل أبواب الشريعة سواء كان يف اال

 ( :  412/  3) يعرفها السلل ولذلك قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل 
كمـا ( يعـِّن العقيـدة ) زل حتتا هبذه األحادي  يف ا  يات العلميـات وهذا التفريق باطل بسمجاع األمة فسهنا َل ت 

 ".اخل...حتتا هبا يف الطلبيات العمليات
من املتكلمني و ّيهم يف هـذا البـاب؛ إذ هـؤالء يقبلـون أخبـار الثقـات مذاهب أهل البدع من فمذهب احلليب جلر 

 .يف العمليات، وال يقبلوهنا يف العلميات
 .لخبار الثقات مطلقاً، ويرلل عليها بشبه لعلها ال ختطر بأذهان أولئك املبتدعة الضاّل يشكك يف أواحلليب 

 ،، فاأللباِّن يف واد؟سيما أخبار اآلحادفأين تعلق وَتسح هذا احلليب بالعالمة األلباِّن الذي ينافح عن السنة، وال 
 .واحلليب يف واد

 .واد واحلليب يف ،، وهم يف واد؟وأين َتسحه بالسلل ومنه هم
 .ميادين أخرى، أخطر من هذا امليدانوليس يف هذا الباب فقل، بل يف 
 .مث كال ،عند من حرتم منها السلل؟ كالفهل يالم من يُبدِّع احلليب وأمثاله 

 .وأهل احلدي ال سيما وقد أمجع على تبديع أمثاله فقهاء األمة 
 .قريباً الذي أسلفناه  -رمحه اهلل–مة األلباِّن يؤكد هذا قول العال

      
 كتبه              
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